
Stafræn

umbreyting

Hvað hefur áunnist frá hausti 2022



Hvað hefur áunnist?

• Reiknivél leikskólagjalda kom á vefinn í febrúar

• AVIA fræðslukerfi 
-Undirbúningur 

-Tenging við Kjarna launakerfi

-„Workplace-möguleiki“

• Vala fyrir leikskólana 
-Undirbúningur

-Færsla vefsíða úr Karellen yfir í Doda

• Ábendingahluti CCQ gæðakerfis
-Innri ábendingar innleiddar í haust 

-Ytri ábendingar í undirbúningi (Ábendingagátt)

Frá september 2022



Hvað hefur áunnist?

• Meiri sjálfvirkni hjá launa- og kjaradeild

-Kjarni launakerfi og Vinnustund

• Rafrænar beiðnir Síminn Pay

-Í stað beiðnabóka

-Í skoðun hjá bókhaldinu 

• Sarpur í stað Photo Station í skoðun 

• Campaign í stað Mailchimp í skoðun

Frá september 2022



Hvað hefur áunnist?

• Vefur Reykjanesbæjar 
-Efni uppfært og einfaldað (USK og VEL)

-Framsetning efnis á vefnum breytt

• Nýir starfsmenn 
-Ferill um skráningu nýs starfsmanns í tölvukerfi 

-Ferill um móttöku nýs starfsmanns 

• Hættir starfsmenn
-Ferill um afskráningu starfsmanna úr tölvukerfum

• Teams notað fyrir sameiginleg skjöl

• Tölfræði og mælaborð

Ferlagreining og stöðugar umbætur



Rafrænar undirritanir

• Hægt að senda skjal til rafrænnar undirritunar beint úr GoPro

• Sniðmát velferðarsviðs í GoPro og fræðsla til ráðgjafa

• Þróunarverkefni með skólaþjónustunni á lokasprettinum

Frekari innleiðing



Stafrænar kortalausnir

• Stafræn menningarkort í skoðun

• Stafræn kort á sundstaði  

-Fundur á fimmtudaginn

Smart Solutions



Stafrænt samstarf á vettvangi SUT

Verkefni í gangi – Samband íslenska sveitarfélaga

• Stafræn umsókn um fjárhagsaðstoð
-Er nú einnig á ensku, unnið er að tengingu við Navision

• Sameiginleg innkaup Microsoft-leyfa
-Náðist ekki nægur fjöldi til að fá lægra verð

• Spjallmenni í þjónustu 
-Vinna við spurningagrunn í gangi

• Umsókn um félagslegt leiguhúsnæði
-Vinna við fleiri stafrænar umsóknir ekki hafin

• Undirbúningur innleiðingar pósthólfs á Ísland.is
-Fundur með verkefnastjóra hjá Stafrænu Íslandi í vikunni



Stafræn umbreyting RNB

• Mótun stafrænnar stefnu

• Vinnustofa með „kjarnahópi“

-Samtalið

-Færri kerfi, meiri sjálfvirkni, straumlínulögun og betri vinnuaðstaða

• Þróun verkefna og samstarf við stafrænt umbreytingateymi Sambandsins

• Samtal við önnur sveitarfélög

• Stöðugar umbætur og nýting tækninnar

Almennt
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